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Remiss av promemorian Genomförandet av MKBdirektivet i plan- och bygglagen (Ds 2020:19) Dnr
Fi2020/03324/SPN- Vännäs kommun
Vännäs kommun har getts möjlighet att lämna yttrande i rubricerat
ärende ert ärendenummer: Fi2020/03324/SPN.

Bakgrund

Europeiska kommissionen har i en formell underrättelse framfört
synpunkter på hur det s.k. MKB-direktivet har genomförts i svensk rätt.
Med anledning av kommissionens synpunkter har en översyn av
genomförandet inletts inom Regeringskansliet. Den del av översynen
som avser plan- och bygglagen (2010:900), förkortad PBL, har resulterat
i de förslag som redovisas i denna promemoria. MKB-direktivet
innehåller krav på att det ska genomföras en systematisk bedömning av
miljöpåverkan för projekt som på grund av sin art, storlek eller
lokalisering medför en betydande miljöpåverkan. För detta ändamål ska
medlemsstaterna föreskriva tillståndsplikt och krav på en bedömning av
projektens påverkan innan tillstånd ges. Vännäs kommun har getts
tillfälle att inkomma med synpunkter.

Yttrande

Plan- och miljönämnden har granskat remissen och har följande
synpunkter:
•

Vi ser positivt på förändringarna som rör förtydliganden och det blir
en bättre samstämdhet mellan miljöbalken och plan- och bygglagen.

•

Förslagen påverkar kommunerna, genom att det ställs ytterligare krav
på detaljplaneprocessen men det ställs även krav vid ansökan om
bygglov och förhandsbesked för MKB-projekt (sid 23).
Förändringarna medför en ökad arbetsbelastning och även om det går
att ta igen en del i avgifter är det inte alltid möjligt att få resurser för
detta.

•

Enligt förslaget ska de ansvariga myndigheterna fatta sitt beslut om
en åtgärd kan antas medföra en betydande miljöpåverkan inom 90
dagar. Ett förtydligande önskas från när dessa 90 dagar ska börja
räknas (sid 57).
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•

Ett förtydligande önskas om planförfarandeprocessen i PBL kommer
justeras så att det stämmer överens med förslaget gällande kapitel 5,
11d §, punkt 45 (sid 30).

För
PLAN- OCH MILJÖNÄMNDEN

Pernilla Arvidsson
Miljö- och byggchef

